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תיממש תוארוה

 תדסק םתשכרש לע םכל םידומ ונא
 .Gecko Head Gear Ltd לש תימי תוחיטב
 הדסקהש וקדב ןושארה שומישה ינפל
 תפטעמהש וקדב ,ןיקת הדובע בצמב

 .לעופ חפנתמה ימינפה דופירהשו המלש
 םוי 14 ךות קפסה לא ונפ ,קזנ לש הרקמב

.השיכר תחכוה ףוריצב

 הביבסב שומישל תודעוימ Gecko לש תודסקהתודסקה
 תויצאוטיסב שומישל תודעוימ ןניאו תימי

 הדסקב הערל שומיש םכבל תמושתל .תויתשבי
 ומכ .Gecko Head Gear לש תוירחא לכ לטבי
 ,תוחותפה םינפה תודסקש ףא יכ ורכז ,ןכ
 תואלמה םינפה תודסקו ,תוכותחה תודסקה
 רתויב הובגה ימיה תוחיטבה ןקתב תודמוע
 הנגה חיטבהל הלוכי הניא הדסק ףא ,םייקהםייקה

  .תוירשפאה תועיגפה לכמ

 ידי לע םכשאר לע תוניגמ Gecko לש תודסקה
 יקלחה סרהה תועצמאב העיגפה םלה תגיפס
 הז קזנ .ימינפה EPS-ה דופירו תפטעמה לש
 סורהל םיצילממ ונא ןכלו רתסנ תויהל יושע

 .תיתועמשמ העיגפ רחאל הדסקה תא ףילחהלו

 םכל רוזעל ידכ ךירדמכ קפוסמ אבה עדימה
 Gecko Head Gear-המ ברימה תא קיפהל
 שומישה ינפל ותוא ןיבהלו אורקל שיו םכלש
 ,ידיתע ןויעל הלא תוארוה ורמיש .ןושארה

.השירד יפ לע תונימז תורחא תופשב תואסרג

תוחיטב

 CE לש גוסה תקידב .028:2002 (רוביצל םינימז םיטרפמ) BSI PAS ימיה תוחיטבה ןקתב תודמוע תואלמה םינפה תודסקו ,תוכותחה תודסקה ,תוחותפה םינפה תודסק

-BSI Product Services, Maylands Avenue, Hemel Hemp :תבותכב תונפל ןתינ וילא ,0086 ורפסמש ךמסומה ףוגה ,British Standards Institutionידי לע העצוב

stead, Herts HP2 4SQ, UK, 230442 1442 (0) 44+ :ןופלט.

 תוירחא

Gecko Head Gear ןהשלכ תויעבב וא תולאשב םתלקתנ םא .הלא לופיט תוארוהל םאתהב ורמשנ ןה דוע לכ ונלש תודסקה לכ לע םישדוח 12 ךשמל תלבגומ תוירחא םיעיצמ 

.ירוקמה קפסה לא ונפ

 םימגד

Gecko לש החותפה םינפה תדסק .שדח םגד רפסמ םשוימ ,יתועמשמ יוניש השענש םעפ לכבו םהלש תודסקה רופישל םיכרד תאיצמל םיצמאמה ברימ תא םישוע Gecko 

 םיאתהל םידעוימ ונלש םירזיבאהמ קלח םכבל תמושתל .(MK10) 10 ןמיסב תואצמנ Gecko לש הכותחה הדסקהו האלמה םינפה תדסקו (MK11) 11 ןמיסב תעכ תאצמנ

.הינקה ינפל תאז קודבל ודיפקה ןכל םיוסמ הדסק םגדל

םייח ךרוא

.הדסקה תא ףילחהל שי וז הפוקת רחאל ,הנשב הדובע תועש 300 לע ססובמה ,םינש עברא לש ץלמומ םייח ךרוא שי Gecko תודסקלתודסקל

ימוימוי לופיט

 שמש רואמ קחרה ,היקנו השבי ,החוטב הביבסב ונסחא .הנוסחיא ינפל ירמגל שבייתהל הל רשפאלו םייקנ םימב הדסקה תא ףוטשל שי ,םיחולמ םימ תביבסב שומיש לכ רחאל

.הדולח תעינמל ןילזו םע םירותפכה תא ונמשו םינפה ןגמ תא תועיבקב וריסה ,םינפ ןגמ ירותפכב דיוצמ םכלש Gecko-ה םא .רדחה תרוטרפמטבו רישי

םייונישו םינוקית

 ,םיסממ םירמוח ,עבצ חורמל אלש ץלמומ .ןרציה ידי לע עצבתהל רומא יוניש וא ןוקית לכ .םכתא ןכסל לולע ,רסוה הלש םיירוקמה םירזיבאהמ ימש וא התנושש הדסקב שומיש 

 .הז זראמל תפרוצמה Gecko לש הקבדמה דבלמ ,הדסקה לע תוקיבד תויוות וא תוקבדמ

חפנתמ ימינפ דופירדופיר

.ךרוצה הרקמב תולקב הפלחהל ןתינ ,טנטפכ םושרה חפנתמה ימינפה דופירה 

לופיט תוארוה
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תיממש תוארוה
המאתה תוארוה

 תרחא ,םכלש Gecko-ה תדסק לש הנוכנ המאתה לע דיפקהל רתויב בושח
.הנואת לש הרקמב םכשאר לע ןגהל ידכ המוקמב ראשיהל אלש הלולע איה

.הב םישמתשמ םתאש םעפ לכב םכלש Gecko-ה תא םיאתהל תנמ לע הלא תוארוה ועצב

 םינפה תודסק) מ"ס 56-63 לש ףקיה ילעב םישארל םיאתהל תודעוימ Gecko לש תודסקה
 .(השילג) מ"ס 57-59 / מ"ס 53-56 וא (תוכותחה/תואלמה םינפה תודסק) מ"ס 57-62 ,(תוחותפה
 שמתשהל ידכ החמומ תמאתהל וקקדזתש ןכתיי הלא םיחווטל ץוחמ אצמנ םכלש שארה ףקיה םא
.Gecko Head Gear לא ונפ ףסונ עדימל .םכלש הדסקב

ימינפה דופירהמ ריוואה תא ואיצוה .1

 ףוקשה רוניצה הצקב םקוממה םודאה םותסשה תא וחתפ 
 תאצל רתונה ריוואל רשפאת וז הלועפ .רטנסה תעוצר דיל
.םכשאר לע הדסקה תא וחינת רשאכ ימינפה דופירהמ

הדסקה תא ושבח .2

 בשוי חצמה לש קלחהש ךכ םכשאר לע הדסקה תא וחינה
 תעוצר תרזעב התוא וקדהת לא .תובגה וק לעמ קוידב
.הז בלשב רטנסה

ימינפה דופירה תא שדחמ וחפנ .3

 ידכ .חותפ םותסשה רשאכ ימינפה דופירב ראשיי ריוואהמ קלח
 ושוחתש דע םותסשה ךות לא ופשנ ,חופינה תלועפ תא םילשהל
 ןובגמ ףרוצמ .םותסשה תא ורגס זאו םכשאר לע תקדוהמ המאתהב
.חופינה רחאל םותסשה יוקינל ילירטס

םכשאר תא וענענ .4

 םיענענמ םתא רשאכ ישוקב זוזת בטיה תמאתומ הדסק
 Gecko-ה םע וז הקידב ועצב ןכל ,דצל דצמ םכשאר תא
 םזבא תא וחטבא ,המאתההמ םיצורמ םתא רשאכ .םכלש
 תועוצרה תא וקדהו םכלש רטנסה תחת רטנסה תעוצר
.המאתהל

 םניא הדימה וא המאתההש םישח ןיידע םתא הלא תוארוה עוציב רחאל םא
.הדסקב ושמתשת אלש םיצילממ ונא םינוכנ

 וא ,ןלהל םיטרפה תרזעב ונילא ונפ וא ונלש טנרטניאה רתאל וסנכיה ףסונ עדימל
 :תבותכל ונילא ובתכ

Gecko Head Gear Ltd, 14B Kings Hill Industrial Estate
Bude, Cornwall, EX23 8QN, ENGLAND


